
 

 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA FACULDADE 
DE MOTRICIDADE HUMANA 

 

 

COMPARAÇÃO DA ACTIVIDADE 
ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA COM 

ACÇÃO NO TORNOZELO NA MARCHA REALIZADA 
POR MULHERES CALÇADAS COM SAPATO DE 

SALTO ALTO E DESCALÇAS 

 

Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre na 
Especialidade de Ciências da Fisioterapia 

 

Orientador :Professor Doutor Pedro Luís Camecelha de Pezarat Correia 

 

Júri: 

Presidente: Professor Doutor Pedro Luís Camecelha de Pezarat Correia 

Vogais: Professor Doutor Orlando de Jesus Semedo Mendes Fernandes, 
  Professor Doutor Raul Alexandre Nunes da Silva de Oliveira, 
  Professora Doutora Paula Marta Pereira Bruno. 

 

 

Alexandre Cortes Constantino 

Lisboa 2011 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre C. Constantino 

Rua Alto da Barrada, Vivenda São Tomé Nº 4 

São Domingo de Rana – 2785-645 

Portugal 

(351) 96 184 9147 

acconstantino@gmail.com 





 

 
 

Índice geral 

 

Índice de tabelas ............................................................................................ I 
Índice de figuras ......................................................................................... III 
Lista de abreviaturas .................................................................................. VII 
Agradecimentos .......................................................................................... IX 
Resumo ....................................................................................................... XI 
Abstract ................................................................................................... XIII 
1 Introdução ............................................................................................. 1 
1.1 As questões deste estudo ................................................................... 2 
1.2 Revisão bibliográfica ........................................................................ 2 
1.2.1 Descrição do ciclo da marcha ........................................................ 3 
1.2.2 Actividade muscular durante a marcha ......................................... 4 
2 Metodologia .......................................................................................... 7 
2.1 Amostra ............................................................................................. 7 
2.2 Descrição da tarefa ............................................................................ 8 
2.3 Descrição do calçado ......................................................................... 9 
2.4 Procedimentos ................................................................................. 10 
2.5 Recolha dos sinais EMG ................................................................. 10 
2.6 Normalização dos sinais EMG ........................................................ 11 
2.7 Recolha de dados do footscan ...................................................... 15 
2.8 Tratamento dos sinais EMG ............................................................ 15 
2.9 Análise estatística ............................................................................ 16 
3 Resultados ........................................................................................... 17 
3.1 Reprodutibilidade teste-reteste ........................................................ 17 
3.1.1 Duração da fase de apoio ............................................................. 17 
3.1.2 Instante do pico emg máximo ...................................................... 18 
3.1.3 Intensidade de activação EMG .................................................... 19 
3.2 Comparação entre as condições calçado com sapato de salto alto e 
descalço ...................................................................................................... 24 
3.2.1 Duração da fase de apoio ............................................................. 24 
3.2.2 Gémeos Interno e Externo ........................................................... 25 
3.2.3 Solear ........................................................................................... 29 
3.2.4 Curto e Longo Peroneais Laterais ............................................... 31 
3.2.5 Tibial Anterior ............................................................................. 35 



 

 
 

4 Discussão ............................................................................................. 37 
4.1 Reprodutibilidade teste-reteste ........................................................ 37 
4.2 Comparação entre as condições calçado com sapato de salto alto e 
descalço ...................................................................................................... 38 
4.2.1 Duração da fase de apoio ............................................................. 38 
4.2.2 Gémeos Interno e Externo ........................................................... 38 
4.2.3 Solear ........................................................................................... 41 
4.2.4 Curto e Longo Peroneais Laterais ................................................ 42 
4.2.5 Tibial Anterior ............................................................................. 45 
5 Conclusões e recomendações .............................................................. 47 
5.1 Conclusões ....................................................................................... 47 
5.2 Recomendações ............................................................................... 48 
5.3 Limitações do estudo ....................................................................... 48 
Bibliografia ................................................................................................. 51 
Anexos ........................................................................................................ 55 
Consentimento informado para a colaboração no estudo ........................... 56 
 



 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia - i  
 

Índice de tabelas 
 
Tabela 1: caracterização dos participantes no estudo ................................... 7 
Tabela 2: distribuição (média(dp)) e reprodutibilidade inter-dia da duração 
da fase de apoio (ms), em função da condição. .......................................... 18 
Tabela 3: distribuição (média(dp)) e reprodutibilidade inter-dia do instante 
do pico emg máximo (ms), em função do músculo e da condição. ........... 18 
Tabela 4: distribuição (média(dp) e reprodutibilidade inter-dia do instante 
do pico emg máximo (%), em função do músculo e da condição. ............. 19 
Tabela 5: distribuição (média (dp)) e reprodutibilidade inter-dia do pré-
contacto, em função do músculo e da condição ......................................... 21 
Tabela 6: distribuição (média (dp)) e reprodutibilidade inter-dia do 
contacto total, em função do músculo e da condição. ................................ 21 
Tabela 7: distribuição (média (dp)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 
1, em função do músculo e da condição. .................................................... 22 
Tabela 8: distribuição (média (dp)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 
2, em função do músculo e da condição. .................................................... 22 
Tabela 9: distribuição (média (dp)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 
3, em função do músculo e da condição. .................................................... 23 
Tabela 10: distribuição (média (dp)) e reprodutibilidade inter dia do 
contacto 4, em função do músculo e da condição. ..................................... 23 
Tabela 11: distribuição (média(dp)) da duração da fase do apoio (ms) em 
função da condição no reteste .................................................................... 24 
Tabela 12: distribuição (média(dp)) dos parâmetros temporais e de 
intensidade de activação emg em função da condição, no reteste, para o 
músculo gémeo interno. ............................................................................. 26 
Tabela 13: distribuição (média(dp)) dos parâmetros temporais e de 
intensidade de activação emg em função da condição, no reteste, para o 
músculo gémeo externo. ............................................................................. 28 
Tabela 14: distribuição (média(dp)) dos parâmetros temporais e de 
intensidade de activação emg em função da condição, no reteste, para o 
músculo solear. ........................................................................................... 30 
Tabela 15: distribuição (média(dp)) dos parâmetros temporais e de 
intensidade de activação emg em função da condição, no reteste, para o 
músculo curto peroneal lateral. .................................................................. 32 



 

ii - Mestrado em Ciências da Fisioterapia 
  

Tabela 16: distribuição (média(dp)) dos parâmetros temporais e de 
intensidade de activação emg em função da condição, no reteste, para o 
músculo longo peroneal lateral. .................................................................. 33 
Tabela 17: distribuição (média(dp)) dos parâmetros temporais e de 
intensidade de activação emg em função da condição, no reteste, para o 
músculo longo peroneal lateral. .................................................................. 35 
 



 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia - iii  
 

Índice de figuras 
 
Figura 1: descrição das fases da marcha adaptado de Muscolino et al 2006 4 
Figura 2: passadeira de 6 m. (A) vista da voluntária. (B) vista frontal. ....... 8 
Figura 3: inicio do footscan, a voluntária deveria apoiar totalmente o pé 
dentro desta área para validar a passagem. .................................................. 9 
Figura 4: sapato de salto alto de 10 cm. (A) altura do apoio do calcâneo 8,4 
cm, (B) altura do salto 9,7 cm. ..................................................................... 9 
Figura 5: teste de contracção voluntária máxima para Gémeo Interno e 
Gémeo Externo. Apoio realizado pelo pesquisador para resistir a flexão 
plantar. ........................................................................................................ 13 
Figura 6: teste de contracção voluntária máxima para músculos Curto 
Peroneal e Longo Peroneal. Apoio realizado pelo pesquisador para resistir 
o movimento de eversão. ............................................................................ 13 
Figura 7: teste de contracção voluntária máxima para músculo Tibial 
Anterior. Apoio realizado pelo pesquisador para resistir o movimento de 
flexão dorsal. .............................................................................................. 14 
Figura 8: teste de contracção voluntária máxima para músculo Solear. 
Apoio realizado pelo pesquisador sobre o joelho da voluntária para resistir 
ao movimento de flexão plantar. ................................................................ 14 
Figura 9: exemplo de padrão EMG do músculo Gémeo Externo nas 
condições descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais 
EMG estão rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. ......... 40 
Figura 10: exemplo de padrão EMG do músculo Gémeo Interno nas 
condições descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais 
EMG estão rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. ......... 40 
Figura 11: exemplo de padrão EMG do músculo Solear nas condições 
descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão 
rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. ............................ 42 
Figura 12: exemplo de padrão EMG do músculo Peroneal Curto nas 
condições descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais 
EMG estão rectificados, suavizados e normalizados em amplitude .......... 44 
Figura 13: exemplo de EMG do músculo Peroneal Longo nas condições 
descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão 
rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. ............................ 44 



 

iv - Mestrado em Ciências da Fisioterapia 
  

Figura 14: exemplo de padrão EMG do músculo Tibial Anterior nas 
condições descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais 
EMG estão rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. .......... 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia - v  
 

Índice de gráficos 

 

Gráfico 1: Tempo total de apoio em milissegundos. .................................. 25 
Gráfico 2: Músculo Gémeo Interno. Instante máximo em milessegundos. 27 
Gráfico 3: Músculo Gémeo Interno. Pré-contacto, contacto 1, contacto 2, 
contacto 3 e contacto 4 em percentagem. ................................................... 27 
Gráfico 4: Músculo Gémeo Externo. Instante máximo em milessegundos.
 .................................................................................................................... 28 
Gráfico 5: Músculo Gémeo Externo. Pré-contacto, contacto 1, contacto 2, 
contacto 3 e contacto 4 em percentagem. ................................................... 29 
Gráfico 6: Músculo Solear. Instante máximo em milessegundos. ............. 30 
Gráfico 7: Músculo Solear. Pré-contacto, contacto 1, contacto 2, contacto 3 
e contacto 4 em percentagem. .................................................................... 31 
Gráfico 8: Músculo Curto Peroneal Lateral. Instante máximo em 
milessegundos. ........................................................................................... 32 
Gráfico 9: Músculo Curto Peroneal Lateral. Pré-contacto, contacto 1, 
contacto 2, contacto 3 e contacto 4 em percentagem. ................................ 33 
Gráfico 10: Músculo Longo Peroneal Lateral. Instante máximo em 
milessegundos. ........................................................................................... 34 
Gráfico 11: Músculo Longo Peroneal Lateral. Pré-contacto, contacto 1, 
contacto 2, contacto 3 e contacto 4 em percentagem. ................................ 34 
Gráfico 12: Músculo Tibial Anterior. Instante máximo em milessegundos.
 .................................................................................................................... 36 
Gráfico 13: Músculo Tibial Anterior. Pré-contacto, contacto 1, contacto 2, 
contacto 3 e contacto 4 em percentagem. ................................................... 36 
 

 

 





 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia - vii  
 

Lista de abreviaturas 

 

CVM – Contracção Voluntária Máxima 

EMG – Eletromiografia 

GL – Gémeo Externo 

GM – Gémeo Interno 

IC – Intervalo de confiança 

ICC – Coeficiente de correlação intraclasse 

Imax – Instante Máximo 

ms - Milissegundos 

PC – Curto Peroneal Lateral  

PL – Longo Peroneal Lateral 

SL – Solear 

TA – Tibial Anterior 





 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia - ix 
 

Agradecimentos 

 

 Primeiramente agradeço a Deus por ter me concedido o dom da 

vida, as livres escolhas de meus caminhos e pela força de todo dia seguir 

em frente. 

 À minha família, pelo apoio e especialmente à minha mãe Zélia e 

minha irmã Lorena, por nunca deixar de serem meus guias. Ao meu pai, 

Tarcizo (in memorian) que desde sua luz  acompanhou-me neste caminho. 

 À Mónica, que foi a companheira que eu escolhi e que me 

escolheu, para essa difícil tarefa de caminharmos juntos. 

 Ao Professor Pezarat, a quem devo um especial agradecimento por 

ter reconhecido em um aluno as capacidades de um futuro mestre. 

 À professora Paula Bruno, por me ter demonstrando que os 

momentos de desesperos são passageiros.  

  Aos amigos / companheiros de laboratório Prof. Orlando 

Fernandes, Luís Silva e João Vaz, que a ajuda foi essencial para conclusão 

desta tese. 

 Às voluntárias, que fizeram deste estudo uma realidade. 

 





 

Mestrado em Ciências da Fisioterapia - xi 
 

Resumo 

Este estudo teve como objectivo comparar, numa população com 

pouco experiência no uso de sapato de salto alto, a influência deste tipo de 

calçado nos mecanismos de estabilidade dinâmica articular do tornozelo. 

Através da eletromiografia foi analisada e comparada a actividade da 

musculatura dorsi flexora e plantar flexora, nomeadamente o Gémeo 

Externo e Interno, Solear, Peroneais Laterais Curto e Longo e Tibial 

Anterior, nas condições de caminhada descalço e com sapato de salto alto. 

Foi considerada uma amostra de 13 mulheres todas com dominância na 

perna direita. As recolhas foram feitas em 2 dia com intervalo de no 

mínimo 15 dias. Para cada dia foram realizadas cinco caminhadas descalço 

e cinco caminhadas com sapato de salto alto. Para todos os músculos 

estudados foram encontradas diferenças significativas para o tempo de 

contacto total, no instante do pico máximo e aumento da intensidade de 

activação durante o apoio para a condição com sapato de salto alto. Nesta 

condição os músculos Peroneais Laterais apresentaram maior intensidade 

de activação nos 100 ms que antecedem o contacto do pé no solo. 

Palavras-chave: Eletromiografia, Análise de Marcha, Parâmetros 

Temporais, Salto Alto, Gémeo Interno, Gémeo Externo, Solear, Curto 

Peroneal Lateral, Longo Peroneal Lateral, Tibial Anterior. 
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Abstract 

 The purpose of this study was to compare, in a population with 

little experience using high heels, the influence in the this type of shoe, in 

the ankle’s articular dynamic stability mechanisms. Through 

electromyography the muscle activity, dorsiflexion and plantarflexion, was 

analyzed and compared mainly in the lateral and medial gastrocnemius, 

solear, long and brevis peroneal and anterior tibial, while walking barefoot 

and in high heels. A sample of 13 women was used all of them with the 

right leg as dominant. The gathering of the data was taken in two days with 

at least a 15 day minimum of separation between them. For each day 5 

walks barefoot and 5 walks in high heels were done. For every muscle 

studied significant differences were found in the time of total contact with 

the floor, in the high peek instant and the increase of the activity during the 

support for the high heel condition. In this same condition the Peroneals 

presented higher intensity of the activation in the 100 ms that came before 

the foot gets in contact with the floor. 

Key-words: Electromyography, Gait Analysis, Temporal Parameters, High 

Heels, Medial Gastrocnemius, Lateral Gastrocnemius, Solear, Peroneal 

Brevis, Peroneal Long, Anterior Tibial
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1 Introdução 

Desde a corte de LUIS XIV em França, que as mulheres usam 

salto alto para parecerem mais bonitas (1). Nos tempos actuais, mulheres 

de todo o mundo procuram a melhor forma de se vestir e calçar. O mercado 

da moda, para esse grupo especial de compradores, é um sector muito 

criativo e competitivo. Para chamar à atenção para os seus produtos, as 

fábricas inovam a cada dia os seus modelos. Para a mulher moderna o salto 

alto é um ponto forte da sua vestimenta diária, onde a criatividade se eleva 

à potência máxima ou numa tradução literal o Darwinismo da moda. Num 

editorial na revista Foot and Ankle, Smith & Helms (2) enumeram algumas 

das possíveis diferenças que as mulheres observam quando estão de salto 

alto: (i) melhor contorno das pernas, (ii) sensação de que o pé é menor, (iii) 

o arco plantar apresenta uma curva mais delicada, (iv) as mudanças na 

postura causam um movimento mais elegante da parte superior do corpo e 

das pernas, deixando a marcha mais feminina e diminuindo o passo. 

O intuito deste trabalho é comparar, numa população que usa 

sapato de salto alto com reduzida frequência (de 2 a 5 vezes por mês), a 

influência deste tipo de calçado nos mecanismos de estabilidade dinâmica 

articular do tornozelo. Através da eletromiografia será analisada e 

comparada a actividade da musculatura dorsi flexora e plantar flexora, 

nomeadamente o Gémeo Externo e Interno, Solear, Peroneais Laterais 

Curto e Longo e Tibial Anterior nas condições de caminhada descalço e 

calçado com sapato de salto alto. 
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1.1 As questões deste estudo 

Pretendemos no presente estudo dar resposta, para cada um dos 

músculos observados, às seguintes questões resultantes da comparação da 

marcha descalço e com salto alto em mulheres que usam salto alto com 

uma frequência reduzida: 

1 Qual é a reacção da musculatura que estabiliza o tornozelo nos 

100 ms anteriores ao contacto do calcâneo? 

2 Qual é a diferença no instante máximo (em milissegundos ou em 

percentagem)? 

3 Quais são as relações entre instante do choque de calcâneo, apoio 

médio, saída do calcâneo e saída dos dedos? 

 

1.2 Revisão bibliográfica 

Um dos primeiros estudos relativo aos efeitos do salto alto na 

actividade muscular foi realizado em 1956 por Joseph & Nightingale (3), 

os autores utilizaram EMG para medir as intensidades da musculatura da 

perna e coxa em posição de pé e estática. Num estudo de caso sobre o uso 

prolongado do calçado de salto alto, Domingues (4), refere que o uso deste 

tipo de calçado pode estar relacionado com dores nas articulações do 

joelho, tornozelo e dor lombar. Iunes et al (5) utilizaram biofotogrametria 

computadorizada (teste estático) em mulheres calçadas com salto alto. 

Neste estudo, as voluntárias apresentaram alterações mais significativas 

como protusão cervical para diferentes tamanhos de salto testados, e as 

modificações já esperadas na posição da articulação do tornozelo. Barton et 

al (6) analisaram a actividade muscular dos erectores espinhais e o uso do 
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salto alto demonstrando um aumento da actividade muscular durante a 

marcha. Vários autores (Linder and Saltzman, 1998; Nieto and Nahigian, 

1975; Jang and Kim, 1998; Yoe, 1994: Hyun and Kim, 1997 e Scholl, 

1931) citados num estudo histórico (1), realizaram uma lista das possíveis 

alterações que podem ocorrer no corpo humano como a torção de 

tornozelo, aumento das curvas vertebrais, dores nas pernas, encurtamento 

do tendão de Aquiles e vários outros tipos de potenciais distúrbios 

biomecânicos. Lee et al (7) no seu estudo com mulheres jovens utilizando 

análise cinética e cinemática no uso do salto alto observaram alterações na 

lombar como diminuição do ângulo da lordose lombar, elevação do centro 

de massa tornando o corpo mais instável e aumento da compressão das 

vértebras lombares baixas. As alterações patológicas apresentadas não são 

de todo responsabilidade do uso de um tipo de calçado, Kurup et al (8), 

relaciona os tipos de pé como o pé egípcio, o pé grego e o pé quadrado com 

algumas patologias como por exemplo o hálux rigidus e o hálux valgo. 

Poucos estudos que utilizam Eletromiografia (EMG) em membros 

inferiores analisaram actividades como o uso de salto alto a subir escadas 

(9), actividades da vida diária como posições de sentado para em pé (10) e 

não se encontram nas bases de dados como Medline e Science Direct, 

artigos que relacionam o calçado de salto alto com a musculatura que 

realiza a flexão plantar, flexão dorsal e a análise de marcha.  

1.2.1 Descrição do ciclo da marcha 

A marcha divide-se em stride, que é a junção de dois passos e o 

step que corresponde ao choque do calcâneo direito até ao choque do 

calcâneo esquerdo. Para cada step há uma divisão, segundo a descrição de 

Muscolino no seu livro (11) esta divisão consiste em; Choque do Calcâneo 

que é o primeiro contacto do pé com o solo, Aceitação da Carga que 
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consiste em ter toda superfície do pé em contacto com o solo, Apoio 

Médio, fase em que o peso do indivíduo está todo sobre o pé, Calcâneo 

Fora do Solo que é o momento de preparação para a impulsão e Dedos Fora 

do Solo que é o final da impulsão sendo o último contacto do pé nesta 

acção (Figura 1). 

 

Figura 1: Descrição das fases da marcha adaptado de Muscolino et al 2006 

 

1.2.2 Actividade muscular durante a marcha 

Neste trabalho vamos limitar a discussão à musculatura que está 

directamente envolvida no tornozelo. Dividiremos por planos de actuação, 

flexão – dorsal e flexão – plantar.  

O tornozelo no ciclo normal da marcha apresenta uma variação da 

planti flexão para a flexão dorsal de até 30° no seu arco de movimento 

(12). No movimento de flexão dorsal o músculo Tibial Anterior 

desempenha um papel principal. Durante o contacto do calcâneo ao solo o 
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Tibial Anterior apresenta uma intensidade de 45% da contracção voluntária 

máxima (CVM) diminuindo para 10% da CVM quando se dá o contacto 

total do pé no solo. Durante o movimento de planti flexão os músculos 

Gémeo Externo, Interno e solear apresentam um aumento de 75% do 

CVM. Os peroneais longo e curto tem a sua activação ao toque do ante pé 

no solo, essa fase representa 15% do ciclo da marcha atingindo o pico de 

intensidade no fim desta fase (12).  
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2 Metodologia 

2.1 Amostra 

Foi considerada uma amostra de 13 mulheres, voluntárias, com a 

perna dominante à direita. É feita uma breve caracterização da amostra na 

Tabela 1, que apresentava idade média de 26 anos (± 3.7), altura média de 

164.8 (±3.9), média de peso de 58 kg (± 4.8), média de número do calçado 

37 (± 0.7) e IMC médio de 21.4 (±1.2). Os critérios de inclusão foram que 

as participantes apresentassem pouca experiência ao caminhar de salto alto 

(13), não terem sofrido nenhuma lesão articular nos membros inferiores ou 

apresentarem limitações ósteo musculares que impossibilitassem a 

participação neste estudo. Todos os procedimentos do estudo foram 

previamente explicados às participantes e as mesmas assinaram o termo de 

consentimento informado (Anexo 1). O estudo foi aprovado pelo Conselho 

de Ética da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de 

Lisboa. 

. 

Tabela 1: Caracterização dos participantes no estudo 

n = 13 Média (DP) 

Idade (anos) 26 (3.7) 
Altura (cm) 165 (3.9) 
Peso (kg) 58 (4.8) 
Calçado ( nº) 37 (0.7) 
IMC (%) 21 (1.2) 
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2.2 Descrição da tarefa 

Após todos os eléctrodos posicionados e conectados ao receptor, 

foi mostrado à voluntária qual seria o local onde iria caminhar. Este local 

consistia numa passadeira com 2 placas de madeira de 50 cm de largura por 

2 metros de comprimento e 1 placa de pressão RSscan de 47,2 cm de 

largura por 2 m de comprimento. O comprimento total para a execução da 

caminhada era de 6 m. No local onde se encontrava a separação da placa de 

madeira e da placa de pressão foi colocada uma cobertura de borracha para 

evitar que a participante soubesse onde iniciava a placa de pressão, 

anulando assim uma possível interferência na forma da passada (Figura 2). 

   

Figura 2: Passadeira de 6 m. (A) Vista da voluntária. (B) Vista frontal. 

Cada participante realizou cinco caminhadas descalço e cinco 

calçado com o sapato de salto alto tendo as recolhas sido validadas pelo 

RSscan. Para uma caminhada ser validada, a participante teria que atingir 

a placa de pressão com a totalidade do pé de apoio (Figura 3). 
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Figura 3: Inicio do FootScan, a voluntária deveria apoiar 
totalmente o pé dentro desta área para validar a passagem. 

 

 

2.3 Descrição do calçado 

O sapato de salto alto (Figura 4) utilizado neste estudo foi um modelo 

de 10 cm (9,7 cm de altura de salto, 8,4 cm de altura no apoio do calcâneo) 

com tamanhos europeu 36 – 39. 

 

 
Figura 4: Sapato de salto alto de 10 cm. (A) Altura do apoio do 
calcâneo 8,4 cm, (B) Altura do salto 9,7 cm. 
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2.4 Procedimentos  

Os procedimentos de recolha foram: 

1 - Explicação sobre os objectivos do estudo e etapas de recolha; 

2 - Assinatura do termo de consentimento (Anexo 1); 

3 - Preparação da pele e colocação de eléctrodos; 

4 - Realização das recolhas EMG de contracção voluntária máxima; 

5 - Caminhada inicial para reconhecimento do local da tarefa; 

6 - Reconhecimento por parte do pesquisador dos padrões de saída e 
passagem pela placa de pressão; 

7 - Posicionamento da voluntária para início do procedimento; 

8 - Caminhadas validadas descalço; 

9 - Caminhadas validadas com salto alto. 

 

2.5 Recolha dos sinais EMG 

Para a colocação dos eléctrodos, iniciou-se o procedimento de 

limpeza da pele com a remoção dos pêlos, abrasão e limpeza da área com 

álcool. Esse procedimento é recomendando por Pezarat-Correa & Mil-

Homens (14) para minimizar a influência da pele no sinal, conseguindo 

assim um nível de impedância adequado. O ritmo de amostragem da 

conversão análogo-digital foi de 1000 Hz canal. 

Na recolha dos sinais EMG foi utilizado um sistema de telemetria 

Bio Plux Research (Plux, Lisboa, Portugal) com eléctrodos activos de 
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superfície de 10 mm de diâmetro (Plux, Lisboa, Portugal). Os eléctrodos 

foram colocados na perna dominante nos músculos Gémeo Interno (GM), 

Gémeo Externo (GL), Curto Peroneal Lateral (PC), Longo Peroneal Lateral 

(PL), Solear (SL) e Tibial Anterior (TA). Os eléctrodos foram posicionados 

no membro inferior segundo a descrição de Konrad (15), com uma 

distância entre superfícies de detecção de 2 cm (centro a centro). 

O local de colocação dos eléctrodos seguiu através das descrições 

do projecto SENIAM (16) e de Rainoldi (17), tendo a confirmação do 

ventre muscular por palpação nos pontos anatómicos, sendo elas: 

1) Tibial Anterior: terço superior entre a cabeça do perónio e o maléolo 
medial; 

2) Longo Peroneal Lateral: no primeiro quarto (25%) entre a cabeça do 
perónio e o maléolo lateral; 

3) Curto Peroneal Lateral: no primeiro quarto (25%) entre o maléolo 
lateral e o cabeça do perónio; 

4) Solear: na linha do segundo terço (2/3) entre o côndilo femoral e o 
maléolo medial; 

5) Gémeo Interno: na área mais proeminente do corpo muscular em 
contracção; 

6) Gémeo Externo: no primeiro terço da linha entre a cabeça do perónio e 
a tuberosidade calcanear; 

7) Electródo terra: acima do maléolo lateral. 

 

2.6 Normalização dos sinais EMG 

A contracção voluntária máxima (CVM) foi realizada em cada 

músculo para a normalização dos sinais EMG. Foi usado o valor máximo 

dos sinais EMG em cada músculo como referência. Foram realizadas duas 
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repetições de cada CVM durante um período de 5 s com intervalo de 40 s. 

Utilizaram-se como referência os procedimentos propostos por (15) 

 Para realizar a CVM dos músculos Gémeo Externo e Gémeo 

Interno a voluntária foi colocada na posição bípede apoiada numa parede 

permanecendo a articulação numa posição de 90º. O pesquisador realizou 

um apoio na zona do tornozelo com pressão em direcção ao solo. Foi 

pedido à voluntária para fazer uma flexão plantar com todo o vigor e contra 

o apoio (Figura 5). 

Para realizar a CVM dos Curto Peroneal Lateral e Longo Peroneal 

Lateral a participante foi colocada na posição bípede apoiada de costas para 

a parede, permanecendo a articulação numa posição de 90º. O pesquisador 

realizou então uma alavanca contrária ao movimento de eversão do 

tornozelo. Foi pedido à voluntária para fazer uma eversão com todo o vigor 

sendo resistido pela alavanca (Figura 6). 

Para realizar a CVM do Tibial Anterior a voluntária foi colocada 

em posição bípede, apoiada de costas para a parede, permanecendo a 

articulação maleolar numa posição de 90º. O pesquisador realizou um 

apoio na parte frontal do pé sendo a alavanca contrária ao movimento de 

flexão dorsal do tornozelo. Foi pedido à voluntária para realizar uma 

elevação da parte da frente do pé contra a resistência do pesquisador 

(Figura 7). 

 Para realizar a CVM do Solear, a voluntária foi colocada na 

posição sentada numa cadeira com a articulação do joelho numa posição 

próximo de 90º. O pesquisador realizou um apoio perpendicular ao fémur, 

pedindo à voluntária a realização de uma flexão plantar (Figura 8). 
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Figura 5: Teste de contracção voluntária máxima para Gémeo 
Interno e Gémeo Externo. Apoio realizado pelo pesquisador para 
resistir a flexão plantar. 

 

 
Figura 6: Teste de Contracção Voluntária Máxima para Músculos 
Curto Peroneal e Longo Peroneal. Apoio realizado pelo pesquisador 
para resistir o movimento de eversão. 
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Figura 7: Teste de Contracção Voluntária Máxima para Músculo 
Tibial Anterior. Apoio realizado pelo pesquisador para resistir o 
movimento de flexão dorsal. 

 

  

 
Figura 8: Teste de Contracção Voluntária Máxima para Músculo 
Solear. Apoio realizado pelo pesquisador sobre o joelho da 
voluntária para resistir ao movimento de flexão plantar. 
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2.7 Recolha de dados do Footscan   

A análise cinética foi realizada utilizando uma placa de pressão 

Footscan (RSscan International, Olen, Belgium) para detectar o contacto 

inicial, identificar o membro (direito ou esquerdo), medir a cadência de 

cada voluntária e determinar a duração total do apoio. 

 Este equipamento foi ligado ao receptor de EMG com o fim de 

produzir um sinal de sincronização no instante do primeiro contacto. 

 

2.8 Tratamento dos sinais EMG 

Os sinais EMG foram filtrados digitalmente com uma banda de 

passagem de 10-490 Hz, rectificados, suavizados através de um filtro 

passa-baixo (Butterworth 12 Hz, 4ª ordem) e normalizados em amplitude 

utilizando como referência a EMG obtida na CVM.  

Todo o processamento dos sinais EMG foi realizado através de 

rotinas desenvolvidas no programa MATLAB criadas para o efeito (ver 

anexo 2) (The MathworksInc., Natick Massachusetts, USA, versão 

7.11.0.584). Para cada sinal da EMG houve previamente uma inspecção 

visual para garantir a qualidade do sinal. 

Em cada músculo estudado foi determinado o instante máximo de 

actividade EMG (em ms e em %). Para a avaliação da intensidade de 

activação EMG, foi determinado o valor médio de amplitude do sinal EMG 

nos seguintes períodos: 100 ms antes do contacto; contacto total; primeiros 

25% do contacto o que equivale ao choque do calcâneo até à aceitação da 

carga; segundos 25% do contacto que equivale a aceitação da carga até o 
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apoio médio; terceiros 25% do contacto que equivale desde o apoio médio 

até à retirada do calcâneo do solo; quartos 25% do contacto que equivale ao 

calcâneo fora do solo até à retirada completa do pé. 

2.9 Análise estatística 

 Os dados foram analisados no programa de tratamento estatístico 

IBM SPSS Statistics (version 19.0.0 for Windows; SPSS Inc, Chicago, IL). 

O nível de significância utilizado neste estudo foi 0.05. Salvo indicação em 

contrário, os resultados são apresentados na forma média (desvio padrão). 

O pressuposto de normalidade foi avaliado através do teste de 

Shapiro-Wilk. 

O coeficiente de correlação intraclasse (ICC3,1 – escolhido, tendo 

em conta a recomendação de Chen and Barnhart (18) e o respectivo 

intervalo a 95% de confiança (95% IC)) foram obtidos para determinar a 

fiabilidade teste-reteste em cada um dos músculos. Os valores de ICC 

foram classificados quanto à fiabilidade do seguinte modo: elevada 

(0.90-0.99), boa (0.80-0.89), razoável (0.70-0.79) e baixa (<0.70) (19). 

A comparação entre as duas condições (descalço e calçado com 

sapato de salto alto) foi realizada, para cada músculo, utilizando o teste 

t-Student para amostras emparelhadas, quando os pressupostos de 

normalidade se verificavam, ou o teste de Wilcoxon signed-rank caso 

contrário. 
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3 Resultados 

Tal como foi definido na Metodologia, para cada músculo foram 

identificados parâmetros temporais, referentes ao instante em que ocorre o 

pico máximo de actividade EMG de cada músculo, e parâmetros de 

intensidade, obtidos pela determinação da média do sinal EMG em 

diferentes períodos de tempo. Inicialmente serão apresentados os resultados 

da reprodutibilidade entre os dois dias (teste-reteste) sendo descrita para 

cada um dos parâmetros. Em seguida serão apresentados os resultados 

referentes à comparação entre as duas condições em estudo: apoio descalço 

e apoio calçado com salto alto. 

 

3.1 Reprodutibilidade teste-reteste 

3.1.1 Duração da fase de apoio 

Os valores médios obtidos para a duração da fase de apoio nos 

dois dias e respectivo valor de reprodutibilidade são apresentados na Tabela 

2. A reprodutibilidade teste-reteste da duração total do apoio na condição 

calçado é boa (ICC=0.87), enquanto que a da condição descalço é baixa 

(ICC=0.69). 
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Tabela 2: Distribuição (média(DP)) e reprodutibilidade inter-dia da duração da fase de apoio 
(ms), em função da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
 Condição Teste Reteste  

 
descalço 638.5 (58.2) 676.2 (53.3) 0.69 (0.20 – 0.89) 
calçado 636.5 (36.4) 675.6 (43.8) 0.87 (0.63 – 0.98) 

DP – desvio padrão, IC – intervalo de confiança, ICC – coeficiente de correlação 
intraclasses 

 

3.1.2 Instante do pico EMG máximo 

Os valores médios, desvios padrão e valores de reprodutibilidade 

teste-reteste do instante do pico EMG máximo em valor absoluto (ms) nas 

duas condições e nos dois dias são dados na Tabela 3, para os diferentes 

músculos. Exceptuando o músculo Peroneal Longo que apresentou uma 

reprodutibilidade aceitável para esta variável (ICC=0.75), todos os 

restantes mostraram uma fraca reprodutibilidade teste-reteste. 

Tabela 3: Distribuição (média(DP)) e reprodutibilidade inter-dia do instante do pico EMG 
máximo (ms), em função do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 381.6 (42.8) 361.8 (39.5) 0.59 (0.11 – 0.85) 
calçado 448.5 (47.9) 455.3 (36.1) 0.68 (0.24 – 0.89) 

GL 
descalço 400.5 (41.1) 375.1 (29.5) 0.49 (-0.02 – 0.81) 
calçado 457.2 (56.6) 457.7 (42.8) 0.68 (0.21 – 0.89) 

PC 
descalço 399    (48.3) 373.9 (31.8) 0.56 (0.04 – 0.84) 
calçado 415.6 (54.7) 425.9 (40.2) 0.65 (0.20 – 0.88) 

SL 
descalço 382.5 (54.7) 374.1 (59.4) 0.16 (-0.44 – 0.65) 
calçado 435.9 (73.8) 442.7 (47.4) 0.62 (0.12 – 0.87) 

PL 
descalço 410.7 (71.6) 381.7 (32.7) 0.63 (0.13 – 0.87) 
calçado 433.2 (68.9) 434.6 (48.5) 0.75 (0.35 – 0.91) 

TA 
descalço -21.8 (11.4) -19.6 (16.6) 0.24 (-0.36 – 0.69) 
calçado -17.7 (14.2) -5.3 (13.1) 0.09 (-0.26 – 0.53) 

DP – desvio padrão. IC – intervalo de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 
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Tabela 4: Distribuição (média(DP) e reprodutibilidade inter-dia do instante do pico EMG 
máximo (%), em função do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
Músculo Condição Teste Reteste  

GM descalço 57.3 (3.9) 56.8 (5.6) 0.67 (0.22 – 0.89) 
calçado 65.9 (5.0) 67.7 (2.6) 0.53 (0.05 – 0.82) 

GL descalço 59.5 (2.9) 58.9 (3.9) 0.46 (-0.10 – 0.80) 
calçado 67.1 (5.3) 68.0 (3.6) 0.60 (0.10 – 0.85) 

PC descalço 38.9 (2.8) 58.8 (4.4) 0.04 (-0.01 – 0.21) 
calçado 61.0 (5.5) 63.3 (2.8) 0.43 (-0.05 – 0.77) 

SL descalço 59.9 (6.5) 58.5 (7.9) -0.12 (-0.68 – 0.45) 
calçado 63.9 (7.9) 65.7 (4.4) 0.17 (-0.41 – 0.64) 

PL descalço 61.1 (6.4) 59.9 (3.6) 0.65 (0.20 – 0.87) 
calçado 63.4 (6.3) 64.5 (3.9) 0.60 (0.11 – 0.85) 

TA descalço ------------ ------------ ------------ 
calçado ------------ ------------ ------------ 

DP – desvio padrão. IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 

 

 Para o parâmetro do instante do pico EMG máximo em valor 

relativo (percentagem da duração total do apoio), os valores médios, 

desvios padrão e de reprodutibilidade teste-reteste de cada músculo, para as 

duas condições e nos dois dias encontram-se na Tabela 4. Uma vez que o 

Tibial Anterior obteve o seu pico EMG máximo antes do momento de 

contacto, não foi considerado este parâmetro para o mesmo. Nos restantes 

músculos, observou-se uma reprodutibilidade teste-reteste fraca. 

 

3.1.3 Intensidade de activação EMG 

A intensidade de activação EMG de cada um dos músculos foi 

analisada quanto à média ao longo de cada uma das seis diferentes fases: 

pré-contacto, contacto total e quatro contactos parciais associados cada um 
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a um quarto do contacto total. Os contactos parciais foram designados por 

contacto 1 a contacto 4 correspondendo cada um a 25% do contacto total. 

Nas tabelas seguintes apresenta-se a intensidade média do sinal EMG 

durante cada uma das fases, onde se pode observar os valores médios, 

desvios padrão e valores de reprodutibilidade teste-reteste, nas duas 

condições e nos dois dias, para cada músculo. 

Analisada cada uma das fases, verifica-se que a fiabilidade teste-

reteste foi, em geral, fraca para todos os músculos no entanto, verificam-se 

algumas excepções especialmente na condição calçado. Na fase do pré-

contacto (Tabela 5) o Gémeo Interno, na condição calçado, apresentou boa 

reprodutibilidade (ICC=0.81). Na fase contacto 1 (Tabela 7) podem 

destacar-se, na condição calçado, o Gémeo Interno e o Peroneal Longo que 

apresentaram, respectivamente, boa (ICC=0.80) e razoável (ICC=0.71) 

reprodutibilidade. Na fase contacto 3 (Tabela 9) verifica-se na condição 

calçado, para o Peroneal Longo, um valor razoável (ICC=0.72). Na fase 

contacto 4 (Tabela 10) o Solear e o Peroneal Longo apresentaram, na 

condição descalço, respectivamente boa (ICC=0.83) e razoável (ICC=0.78) 

reprodutibilidade, bem como o Tibial Anterior que, na condição calçado, 

apresentou um valor razoável (ICC=0.70). Nas fases contacto total (Tabela 

6) e contacto 2 (Tabela 8) não há qualquer valor de ICC a registar. 
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Tabela 5: Distribuição (média (DP)) e reprodutibilidade inter-dia do pré-contacto, em função 
do músculo e da condição 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 

Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 4.8 (2.8) 7.1 (2.9) 0.06 (-0.32 – 0.52) 
calçado 26.9 (17.2) 25.6 (13.2) 0.81 (0.49 – 0.93) 

GL 
descalço 7.7 (5.3) 12.0 (10.7) -0.12 (-0.55 – 0.42) 
calçado 22.1 (11.8) 28.5 (13.9) 0.59 (0.11 – 0.85) 

PC 
descalço 8.7 (5.4) 13.3 (9.7) 0.27 (-0.21 – 0.68) 
calçado 34.4 (13.6) 42.1 (15.5) 0.47 (-0.01 – 0.79) 

SL 
descalço 12.1 (6.0) 10.5 (4.9) 0.02 (-0.54 – 0.55) 
calçado 22.9 (7.2) 22.1 (8.4) 0.46 (-0.12 – 0.80) 

PL 
descalço 10.9 (5.2) 14.1 (6.2) 0.44 (-0.04 – 0.78) 
calçado 23.8 (10.6) 29.1 (12.4) 0.56 (0.08 – 0.83) 

TA 
descalço 20.6 (7.7) 21.4 (5.6) 0.69 (0.26 – 0.89) 
calçado 24.9 (8.2) 24.8 (8.6) 0.62 (0.11 – 0.87) 

DP – desvio padrão, IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 

Tabela 6: Distribuição (média (DP)) e reprodutibilidade inter-dia do contacto total, em 
função do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 

Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 21.7 (6.7) 22.8 (8.6) 0.15 (-0.45 – 0.64)  
calçado 24.0 (9.0) 26.9 (10.1) 0.51 (0 – 0.82) 

GL 
descalço 17.2 (6.3) 20.9 (8.2) 0.28 (-0.22 – 0.69) 
calçado 22.9 (9.1) 28.9 (11.3) 0.54 (0.04 – 0.83) 

PC 
descalço 14.4 (5.3) 18.1 (5.9) 0.20 (-0.25 – 0.63) 
calçado 32.9 (11.2) 39.9 (10.4) 0.22 (-0.24 – 0.64) 

SL 
descalço 30.5 (13.6) 30.4 (9.1) 0.28 (-0.34 – 0.71) 
calçado 41.6 (13.7) 41.8 (6.8) 0.17 (-0.44 – 0.66) 

PL 
descalço 16.9 (4.3) 19.0 (3.9) 0.59 (0.11 – 0.85) 
calçado 28.1 (8.7) 34.3 (10.7) 0.68 (0.01 – 0.90) 

TA 
descalço 8.2 (3.1) 10.0 (4.2) 0.58 (0.09 – 0.84) 
calçado 12.5 (5.1) 14.0 (4.9) 0.53 (0.02 – 0.82) 

DP – desvio padrão, IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 
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Tabela 7: Distribuição (média (DP)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 1, em função 
do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 10.0 (4.4) 12.1 (7.2) 0.18 (-0.37 – 0.65) 
calçado 16.2 (11.2) 16.7 (9.3) 0.80 (0.46 – 0.93) 

GL 
descalço 16.3 (13.1) 16.5 (14.9) 0.65 (0.16 – 0.88) 
calçado 18.6 (11.8) 21.8 (15.4) 0.68 (0.25 – 0.89) 

PC 
descalço 9.3 (3.8) 13.1 (10.9) 0.39 (-0.11 – 0.75) 
calçado 34.2 (14.9) 48.3 (25.9) 0.41 (-0.06 – 0.76) 

SL 
descalço 20.9 (10.5) 17.8 (5.1) 0.31 (-0.22 – 0.72) 
calçado 32.9 (11.5) 27.7 (11.3) 0.37 (-0.13 – 0.74) 

PL 
descalço 12.8 (5.2) 15.4 (5.4) 0.52 (0.03 – 0.82) 
calçado 27.9 (12.2) 34.1 (14.7) 0.71 (0.23 – 0.90) 

TA 
descalço 11.0 (5.0) 12.5 (5.2) 0.65 (0.20 – 0.87) 
calçado 15.6 (6.0) 18.5 (6.5) 0.53 (0.04 – 0.82) 

DP – desvio padrão, IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 
 

Tabela 8: Distribuição (média (DP)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 2, em função 
do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 28.4 (9.9) 31.2 (17.6) 0.18 (-0.42 – 0.65) 
calçado 21.4 (13.5) 28.8 (13.1) 0.48 (-0.08 – 0.81) 

GL 
descalço 14.7 (6.1) 21.9 (13.1) 0.21 (0.22 – 0.64) 
calçado 16.6 (12.7) 20.7 (13.9) 0.60 (0.13 – 0.85) 

PC 
descalço 15.8 (6.7) 19.0 (8.1) 0.10 (-0.43 – 0.59) 
calçado 30.7 (13.5) 31.9 (10.3) 0.50 (-0.05 – 0.52) 

SL 
descalço 38.2 (35.7) 40.7 (29.5) 0.12 (-0.49 – 0.63) 
calçado 41.1 (26.4) 37.5 (10.7) 0.08 (-0.52 – 0.60) 

PL 
descalço 16.6 (6.6) 18.2 (6.5) 0.65 (0.21 – 0.88) 
calçado 24.3 (9.5) 27.4 (9.6) 0.65 (0.21 – 0.87) 

TA 
descalço 6.3 (1.9) 6.8 (2.7) 0.59 (0.09 – 0.85) 
calçado 9.1 (4.2) 9.5 (4.6) 0.29 (-0.32 – 0.72) 

DP – desvio padrão, IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 
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Tabela 9: Distribuição (média (DP)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 3, em função 
do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 45.1 (18.0) 44.7 (14.5) 0.55 (0 – 0.84) 
calçado 48.7 (17.5) 52.8 (19.3) 0.55 (0.03 – 0.83) 

GL 
descalço 31.6 (9.6) 37.3 (9.6) 0.15 (-0.32 – 0.61) 
calçado 42.9 (13.7) 54.5 (19.4) 0.33 (-0.13 – 0.71) 

PC 
descalço 26.6 (10.8) 32.0 (10.5) 0.07 (-0.42 – 0.57) 
calçado 55.3 (20.8) 66.0 (18.2) 0.02 (-0.45 – 0.53) 

SL 
descalço 54.0 (18.3) 54.9 (11.2) 0.68 (0.23 – 0.89) 
calçado 73.7 (29.1) 82.8 (19.9) 0.46 (-0.04 – 0.79) 

PL 
descalço 30.7 (10.2) 33.6 (8.6) 0.56 (0.07 – 0.83) 
calçado 47.9 (18.1) 57.8 (22.5) 0.72 (0.21 – 0.91) 

TA 
descalço 6.8 (2.4) 8.0 (2.5) 0.42 (-0.07 – 0.77) 
calçado 11.0 (6.5) 12.7 (5.7) 0.35 (-0.22 – 0.74) 

DP – desvio padrão, IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 

 

Tabela 10: Distribuição (média (DP)) e reprodutibilidade inter dia do contacto 4, em função 
do músculo e da condição. 

n = 13  Media (DP)  ICC (95% IC) 
Músculo Condição Teste Reteste  

GM 
descalço 3.2 (2.2) 3.4 (1.3) 0.51 (-0.03 – 0.82) 
calçado 9.8 (4.5) 15.7 (6.7) 0.06 (-0.25 – 0.49) 

GL 
descalço 6.1 (5.8) 8.0 (6.8) -0.02 (-0.58 – 0.52) 
calçado 13.9 (6.3) 18.3 (7.1) 0.39 (-0.08 – 0.75) 

PC 
descalço 6.1 (3.1) 8.5 (4.3) 0.36 (-0.11 – 0.73) 
calçado 11.7 (5.9) 13.8 (5.1) 0.54 (0.05 – 0.83) 

SL 
descalço 8.9 (5.3) 8.1 (3.7) 0.83 (0.55 – 0.94) 
calçado 18.8 (8.1) 19.5 (7.2) 0.62 (0.12 – 0.87) 

PL 
descalço 8.2 (4.0) 8.9 (3.1) 0.78 (0.44 – 0.92) 
calçado 12.3 (6.2) 18.1 (7.1) 0.44 (-0.08 – 0.78) 

TA 
descalço 8.6 (7.2) 12.8 (12.2) 0.42 (-0.08 – 0.77) 
calçado 14.1 (8.1) 15.1 (6.1) 0.70 (0.28 – 0.90) 

DP – desvio padrão, IC – interval de confiança, ICC – coeficiente de correlação intraclasses. 
GM – Gastrocnémio Médio / GL – Gastrocnémio Lateral / PC – Peroneal Curto /  
PL – Peroneal Longo / SL – Solear / TA – Tibial Anterior . 
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3.2 Comparação entre as condições calçado com sapato de 
salto alto e descalço 

Os resultados verificados na reprodutibilidade teste-reteste e que foram 

apresentados no ponto anterior, mostraram em geral fraca 

reprodutibilidade, pelo que para a comparação entre as condições descalço 

e calçado, foram utilizados apenas os resultados do teste realizado no 

segundo dia por cada sujeito.  

 

3.2.1 Duração da fase de apoio 

Na Tabela 11, apresenta-se o tempo total do apoio para as duas 

condições, verificando uma diferença significativa (p <0.001) com um 

tempo de apoio médio de 638 ms na condição descalço, inferior à duração 

do apoio com salto alto (676 ms). 

Tabela 11: Distribuição (média(DP)) da duração da fase do apoio (ms) em 
função da condição no reteste 

n = 13 Media (DP)  p 
 Descalço Calçado  

 638.5 (36.4) 675.6 (43.8) < 0.001 * 

DP – desvio padrão. 
* Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. 
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Gráfico 1: Tempo total de apoio em milissegundos. 

 

 

3.2.2 Gémeos Interno e Externo 

 Em relação ao instante em que ocorreu o valor EMG máximo 

verificaram-se diferenças significativas nos parâmetros imax (ms) e imax 

(%), quer para o Gémeo Interno (Tabela 12)  quer para o Gémeo Externo 

(Tabela 13), que se traduzem num atraso no instante onde ocorre o pico 

máximo no apoio realizado com sapato de salto alto. 

 O músculo Gémeo Interno apresentou, no apoio realizado com 

sapato de salto alto, um aumento significativo de intensidade de activação 

durante o pré-contacto, o contacto total e o contacto 4. Inversamente, no 

contacto 2 verificou-se uma diminuição de intensidade de activação. 
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 Para o músculo Gémeo Externo verificou-se, no apoio realizado 

com sapato de salto alto, um aumento significativo de intensidade de 

activação durante o pré-contacto, o contacto total e os contactos 3 e 4. 

Tabela 12: Distribuição (média(DP)) dos parâmetros temporais e de intensidade 
de activação EMG em função da condição, no reteste, para o músculo Gémeo 
Interno. 

n = 13 Media (DP)  p 

Parâmetro Descalço Calçado  
Imax (ms) 361.8 (39.5) 455.3 (36.1) <0.001 * 

Imax (%) 56.8 (5.6) 67.7 (2.6) <0.001 ** 

pré-contacto (%) 7.1 (2.9) 25.6 (13.2) <0.001 * 

contacto (%) 22.8 (8.6) 26.9 (10.1) 0.04 ** 

contacto1 (%) 12.1 (7.2) 16.7 (9.3) 0.09 ** 

contacto2 (%) 31.2 (17.6) 28.8 (13.1) 0.04 ** 

contacto3 (%) 44.7 (14.5) 52.8 (19.3) 0.51 * 

contacto4 (%) 3.4 (1.3) 15.7 (6.7) 0.001 ** 

DP – desvio padrão. 
* Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas.  
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Gráfico 2: Músculo Gémeo Interno. Instante máximo em milessegundos. 

 

Gráfico 3: Músculo Gémeo Interno. Pré-contacto, Contacto 1, Contacto 2, 
Contacto 3 e Contacto 4 em percentagem. 
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Tabela 13: Distribuição (média(DP)) dos parâmetros temporais e de intensidade 
de activação EMG em função da condição, no reteste, para o músculo Gémeo 
Externo. 

n = 13 Media (DP)  p 

Parâmetro Descalço Calçado  
Imax (ms) 375.1 (29.5) 457.7 (42.8) < 0.001 * 

Imax (%) 58.9 (3.9) 68.0 (3.6) < 0.001 ** 

pré-contacto (%) 12.0 (10.7) 28.5 (13.9) 0.006 ** 

contacto (%) 20.9 (8.2) 28.9 (11.3) 0.005 * 

contacto1 (%) 16.5 (14.9) 21.8 (15.4) 0.12 ** 

contacto2 (%) 21.9 (13.1) 20.7 (13.9) 0.56 * 

contacto3 (%) 37.3 (9.6) 54.5 (19.4) 0.001 * 

contacto4 (%) 8.0 (6.8) 18.3 (7.1) < 0.001 ** 

DP – desvio padrão. 
 * Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. 

 

Gráfico 4: Músculo Gémeo Externo. Instante máximo em milessegundos. 
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Gráfico 5: Músculo Gémeo Externo. Pré-contacto, Contacto 1, Contacto 2, 
Contacto 3 e Contacto 4 em percentagem. 

  

 

3.2.3 Solear 

Para os parâmetros temporais (imax (ms) e imax (%)) verificam-

se diferenças significativas (Tabela 14). Estas diferenças traduzem-se num 

atraso no momento em que o pico máximo ocorre no apoio com o sapato de 

salto alto. 

Para a intensidade de activação do músculo Solear verifica-se que 

com o salto alto há um aumento significativo de intensidade durante o pré-

contacto, o contacto total e as diferentes fases do contacto, com excepção 

do contacto 2. 

 



Resultados 
 

30 - Mestrado em Ciências da Fisioterapia  
 

Tabela 14: Distribuição (média(DP)) dos parâmetros temporais e de intensidade 
de activação EMG em função da condição, no reteste, para o músculo Solear. 

n = 13 Media (DP)  P 

Parâmetro Descalço Calçado  
Imax (ms) 374.1 (59.4) 442.7 (47.4) <0.001 ** 

Imax (%) 58.5 (7.9) 65.7 (4.4) 0.001 ** 

pré-contacto (%) 10.5 (4.9) 22.1 (8.4) <0.001 ** 

contacto (%) 30.4 (9.1) 41.8 (6.8) 0.001 * 

contacto1 (%) 17.8 (5.1) 27.7 (11.3) 0.002 * 

contacto2 (%) 40.7 (29.5) 37.5 (10.7) 0.89 ** 

contacto3 (%) 54.9 (11.2) 82.8 (19.9) <0.001 * 

contacto4 (%) 8.1 (3.7) 19.5 (7.2) <0.001 ** 

DP – desvio padrão. 
* Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. 

 

Gráfico 6: Músculo Solear. Instante máximo em milessegundos. 
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Gráfico 7: Músculo Solear. Pré-contacto, Contacto 1, Contacto 2, Contacto 3 e 
Contacto 4 em percentagem. 

 

 

3.2.4 Curto e Longo Peroneais Laterais 

 

Na Tabela 15 e Tabela 16 relativas aos parâmetros do músculo 

Curto Peroneal Lateral e Longo Peroneal Lateral, respectivamente, 

verificaram-se diferenças significativas referentes ao instante em que 

ocorreu o valor EMG máximo (em milissegundos e em percentagem), 

devido a um atraso desses instantes na marcha com o sapato de salto alto. 

Ambos os músculos (Curto Peroneal Lateral e Longo Peroneal 

Lateral) mostraram um aumento significativo da intensidade da activação, 

com o salto alto (Tabela 15 e Tabela 16) durante todas as fases (pré-

contacto, contacto total e contactos 1, 2, 3 e 4). 



Resultados 
 

32 - Mestrado em Ciências da Fisioterapia  
 

Tabela 15: Distribuição (média(DP)) dos parâmetros temporais e de intensidade 
de activação EMG em função da condição, no reteste, para o músculo Curto 
Peroneal Lateral. 

n = 13 Media (DP)  P 

Parâmetro Descalço Calçado  
Imax (ms) 373.9 (31.8) 425.9 (40.2) <0.001 * 

Imax (%) 58.8 (4.4) 63.3 (2.8) 0.006 * 

pré-contacto (%) 13.3 (9.7) 42.1 (15.5) <0.001 ** 

contacto (%) 18.1 (5.9) 39.9 (10.4) <0.001 * 

contacto1 (%) 13.1 (10.9) 48.3 (25.9) <0.001 ** 

contacto2 (%) 19.0 (8.1) 31.9 (10.3) 0.002 ** 

contacto3 (%) 32.0 (10.5) 66.0 (18.2) <0.001 ** 

contacto4 (%) 8.5 (4.3) 13.8 (5.1) 0.001 * 

DP – desvio padrão. 
* Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. 

Gráfico 8: Músculo Curto Peroneal Lateral. Instante máximo em 
milessegundos. 
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Gráfico 9: Músculo Curto Peroneal Lateral. Pré-contacto, Contacto 1, 
Contacto 2, Contacto 3 e Contacto 4 em percentagem. 

 

 

Tabela 16: Distribuição (média(DP)) dos parâmetros temporais e de intensidade 
de activação EMG em função da condição, no reteste, para o músculo Longo 
Peroneal Lateral. 

n = 13 Media (DP)  P 

Parâmetro Descalço Calçado  
Imax (ms) 381.7 (32.7) 434.6 (48.5) <0.001 * 

Imax (%) 59.9 (3.6) 64.5 (3.9) 0.002 * 

pré-contacto (%) 14.1 (6.2) 29.1 (12.4) 0.001 * 

contacto (%) 19.0 (3.9) 34.3 (10.7) <0.001 * 

contacto1 (%) 15.4 (5.4) 34.1 (14.7) 0.001 * 

contacto2 (%) 18.2 (6.5) 27.4 (9.6) 0.004 * 

contacto3 (%) 33.6 (8.6) 57.8 (22.5) 0.001 * 

contacto4 (%) 8.9 (3.1) 18.1 (7.1) <0.001 * 

DP – desvio padrão. 
* Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. 
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Gráfico 10: Músculo Longo Peroneal Lateral. Instante máximo em 
milessegundos. 

 

Gráfico 11: Músculo Longo Peroneal Lateral. Pré-contacto, Contacto 1, 
Contacto 2, Contacto 3 e Contacto 4 em percentagem. 
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3.2.5 Tibial Anterior 

Para o músculo Tibial Anterior (Tabela 17), os valores temporais 

são descritos como negativos pois ocorreram antes do choque do calcâneo. 

Observaram-se diferenças significativas para o instante em que ocorreu o 

valor EMG máximo (em milissegundos) traduzidas num atraso desse 

instante no apoio com salto alto.  

Para este músculo verificou-se um aumento significativo da 

activação na marcha com salto alto, durante todas as fases, à excepção do 

pré-contacto  

Tabela 17: Distribuição (média(DP)) dos parâmetros temporais e de intensidade 
de activação EMG em função da condição, no reteste, para o músculo Longo 
Peroneal Lateral. 

n = 13 Media (DP)  P 

parâmetros Descalço Calçado  
Imax (ms) -19.6 (16.6) -5.3 (13.1) 0.005 * 

Imax (%) ----------------- ----------------- ----------------- 

pré-contacto (%) 21.4 (5.6) 24.8 (8.6) 0.10 * 

contacto (%) 10.0 (4.2) 14.0 (4.9) <0.001 * 

contacto1 (%) 12.5 (5.2) 18.5 (6.5) <0.001 * 

contacto2 (%) 6.8 (2.7) 9.5 (4.6) 0.02 * 

contacto3 (%) 8.0 (2.5) 12.7 (5.7) 0.002 * 

contacto4 (%) 12.8 (12.2) 15.1 (6.1) 0.04 ** 

DP – desvio padrão. 
* Teste t de Student para amostras emparelhadas,  
** teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. 
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Gráfico 12: Músculo Tibial Anterior. Instante máximo em milessegundos. 

 

Gráfico 13: Músculo Tibial Anterior. Pré-contacto, Contacto 1, Contacto 2, 
Contacto 3 e Contacto 4 em percentagem. 
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4 Discussão 

4.1 Reprodutibilidade teste-reteste 

Todos os sujeitos realizaram o teste nas duas condições em estudo 

em dois dias diferentes separados por um mínimo de 15 dias.  

A reprodutibilidade do valor da duração total do apoio entre os 

dois dias verificada na condição calçado foi boa (ICC=0.87), enquanto que 

a da condição descalço foi baixa, embora no limite do aceitável 

(ICC=0.69). Acreditamos que essa alta reprodutibilidade na condição 

calçado se deve ao uso do salto alto obrigar as voluntárias a demorar mais 

tempo na fase do apoio, como consequência da necessidade de equilibrar 

em cima de uma base de dimensões pequenas requerer um maior cuidado. 

Os valores encontrados de duração do apoio para a condição descalço são 

próximos aos encontrados por Kadaba et al sendo que no seu estudo a 

reprodutibilidade apresentou valores mais próximos do aceitável (20). Para 

a condição calçado os valores de duração desta pesquisa estão de acordo 

com o estudo feito por Stolze et al (21) que identifica o mesmo nível de 

relação inter teste nos dois dias para indivíduos calçados. No entanto, neste 

estudo não é explicitado o tipo de calçado utilizado o que dificulta a 

comparação mais aprofundada com os resultados do nosso estudo.  

Em relação aos parâmetros EMG a reprodutibilidade foi de uma 

forma geral baixa, excepto alguns casos pontuais. 

Estes resultados determinaram que, para a comparação entre as 

condições descalço e calçado com sapato de salto alto, fossem utilizados 

apenas os resultados do teste realizado no segundo dia (reteste) de cada 
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sujeito, sendo o primeiro dia considerado como uma sessão de adaptação e 

treino à tarefa. 

 

4.2 Comparação entre as condições calçado com sapato de 
salto alto e descalço 

4.2.1 Duração da fase de apoio 

 Os valores de duração da fase de apoio encontrados para a 

condição descalço no presente estudo (639±4, max=703, min=583) 

apresentam valores médios ligeiramente superiores e com menos dispersão 

do que os verificados por Blanc et al (22) (623±5, max=795, min=519). 

 Na condição de salto alto verificámos um maior tempo de 

contacto (676 ±44) em relação ao descalço que atribuímos a um maior 

cuidado com o equilíbrio pela parte das participantes devido a uma menor 

área de contacto. Saliente-se que neste estudo as voluntárias não 

apresentam grande experiência no uso deste tipo de calçado. 

 

4.2.2 Gémeos Interno e Externo 

Durante o ciclo da marcha, os Gémeos têm o início da sua 

actividade durante o apoio médio atingindo até 25% da EMG da CVM. Ao 

início da fase de propulsão, a sua actividade eleva-se para 60% da CVM 

tendo um decréscimo rápido com o início da fase do pré balanço (12). 

Verificou-se um atraso nos dois Gémeos na condição calçado com 

salto alto, quer em valor absoluto quer em valor relativo (percentagem 
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relativa à duração total do apoio). Podemos salientar que o valor do atraso é 

muito semelhante nos dois Gémeos quer quando considerado o valor 

absoluto (de 362 ms para 455 ms no Gémeo Interno; de 375 ms para 458 

ms no Gémeo Externo) quer o valor percentual (de 57% para 68% no 

Gémeo Interno; de 59% para 68% no Gémeo Externo). 

Estes resultados devem-se, na nossa interpretação, aos graus de 

liberdade que se apresenta na condição descalço, dado que com o calçado 

de salto alto o tornozelo já está em posição de flexão plantar dificultando o 

movimento e retardando o recrutamento do tricípite sural para produzir 

esse movimento. Lee et al (23) no seu estudo com 5 mulheres, identificou 

que o músculo Gémeo tem uma diminuição na actividade, relacionando 

assim com a diminuição na tensão no tendão aquiliano. 

 Verificou-se um aumento de intensidade da activação na condição 

calçado com salto alto nas três porções do tricípite sural durante o pré-

contacto e na fase total de apoio. No caso dos Gémeos o aumento de 

activação na condição calçado durante o apoio só foi significativo na fase 

final de apoio (contactos 3 e 4). Para o Gémeo Externo esses valores 

apresentam, no contacto 3 (Figura 9), uma relação de descalço 37% e 

calçado 54%, apresentando um decréscimo no contacto 4 de 8% para 

descalço e 18% para o salto alto.  

Para o Gémeo Interno (Figura 10), o contacto 3 na condição descalço, 

já apresenta um padrão de activação de 45%, enquanto que com o salto alto 

é de 53%. Verificou um menor decréscimo no contacto 4 para o salto 

(16%) em relação ao descalço (3%). Estes resultados estão muito próximos 

do trabalho feito por Gefen et al. (24) onde este sugere que o Gémeo 

Interno apresenta, na fase de apoio, uma maior actividade relacionada com 
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o Gémeo Externo. Os autores deste estudo acreditam que esses valores são 

devido à diferença de alavanca na qual o encurtamento do Gémeo Externo 

é maior aquando da utilização do salto alto apresentando um défice do 

trabalho muscular maior que o Gémeo Interno.  

 

Figura 9: Exemplo de padrão EMG do músculo Gémeo Externo nas condições 
descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão 
rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. 

 

Figura 10: Exemplo de padrão EMG do músculo Gémeo Interno nas condições 
descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão 
rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. 
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4.2.3 Solear 

Exemplos do padrão EMG do músculo Solear nas duas condições 

podem ser observados na Figura 11. O músculo Solear inicia a sua acção 

próximo do final da fase de aceitação da carga, alcançando 

aproximadamente 25% da EMG da CVM pela fase do apoio médio e 

elevando para aproximadamente 75% da EMG da CVM quando o calcâneo 

está fora do solo, ou seja a 80% do ciclo da fase de apoio (12). 

O pico EMG máximo deste músculo apresenta, na marcha com 

salto alto um atraso de 374 ms para 443 ms que correspondem em termos 

percentuais a uma passagem de ocorrência do pico EMG máximo de 59% 

para 66%. Estes valores são muito mais elevados do que os verificados por 

Winter & Yack (25) para a condição descalço. No seu trabalho, as 

percentagens no pico máximo do EMG encontradas para o músculo Solear 

foram de 31%, mas esta pesquisa analisou os dados com um filtro de corte 

de 3 Hz.  

A fase de apoio contacto 2 não apresenta diferenças estatística 

significativas, acreditamos que isto é devido à desaceleração que o Solear 

realiza na tíbia nesta fase, tanto para a condição descalço quanto para a 

condição com sapato de salto alto. Mesmo que as intensidades apresentadas 

sejam maiores para condição descalço (41%) do que para a condição salto 

alto (37%) isso é possivelmente por causa da posição que o sapato de salto 

alto impõe à articulação do tornozelo. O Solear tem menos possibilidade de 

desenvolver uma contracção efectiva neste instante da fase de apoio. 

Durante o contacto 3 existe uma diferença significativa das intensidades da 

EMG entre as condições descalço (55%) e com salto alto (83%), levando a 

crer que uma vez que a alavanca está alterada com o uso do salto alto, o 
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músculo Solear para esta condição aumenta a sua actividade somente nesta 

parte da fase do apoio para auxiliar na preparação do impulso. 

O Tricípite Sural (Gémeo Interno, Externo e Solear) apresentaram 

uma diminuição de intensidade no contacto 2 . Não existe na literatura, até 

o momento, estudos relacionados com esse alteração. Com a alteração que 

o sapato de salto alto obrigava a articulação do tornozelo a manter, essa 

posição altere a alavanca dos músculos sendo essa uma possível explicação 

para essa diferença. 

 

Figura 11: Exemplo de padrão EMG do músculo Solear nas condições descalço (A) e 
calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão rectificados, suavizados e 
normalizados em amplitude. 

 

4.2.4 Curto e Longo Peroneais Laterais  

Estes músculos iniciam as suas actividades no princípio do apoio 

médio chegando a atingir até 40% da EMG da CVM para o Longo 

Peroneal Lateral e 25% da EMG da CVM para o Curto Peroneal Lateral. O 

relaxamento destes dois músculos acontece na fase do pré balanço (12). 
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O Curto Peroneal Lateral demonstrou um atraso na sua actividade, 

relacionando as condições em valores absoluto de 374 ms para a condição 

descalço e 426 ms com o salto alto e em valor percentual de 59% na 

condição descalço e 63% com salto alto. Para o Longo Peroneal Lateral 

este atraso foi de 382 ms para descalço e de 435 ms para o salto alto em 

valores absolutos, em valores percentuais o atraso é de 60% descalço e 

65% com salto alto. É de salientar que o valor do atraso é muito semelhante 

nos dois Peroneais quer quando considerando os valores absolutos quer os 

valores percentuais.  

Verificou-se um aumento de intensidade da activação na condição 

calçado com salto alto nos dois Peroneais Laterais durante o pré-contacto, 

na fase total de apoio e em todas as divisões da fase do apoio. Esse 

aumento foi muito elevado, duplicando no pré-contacto e na duração total 

do apoio. O valor obtido na condição descalço apresenta similaridade com 

os valores achados por Louwerens et al (26) onde referem um aumento de 

intensidade de 65% da EMG da CVM. Os valores encontrados por Gefen et 

al (24) vão contra os valores da nossa pesquisa, que apresentam uma baixa 

actividade do Longo Peroneal Lateral na fase de apoio. Acreditamos que 

esse aumento de actividade no pré-contacto se deve à necessidade de, com 

a utilização do salto alto, o tornozelo obter uma maior estabilidade durante 

o contacto inicial, tendo em vista a área de contacto ser reduzida e também 

devido ao facto de, durante a fase de apoio, os Peroneais assumirem uma 

posição de flexores auxiliando o Tricípite Sural na fase de impulsão 

(Figura 12 e Figura 13). 
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Figura 12: Exemplo de padrão EMG do músculo Peroneal Curto nas condições descalço 
(A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão rectificados, 
suavizados e normalizados em amplitude 

 

 

Figura 13: Exemplo de EMG do músculo Peroneal Longo nas condições descalço (A) e 
calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão rectificados, suavizados e 
normalizados em amplitude. 
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4.2.5 Tibial Anterior 

O Tibial Anterior apresenta-se activo na fase do balanço inicial 

atingindo até 35% da EMG da CVM. No contacto inicial este músculo 

retoma significativamente a sua actividade chegando até aos 45% da EMG 

da CVM terminando a sua actividade na fase de aceitação da carga. 

O Tibial Anterior foi o único músculo dorsi flexor que foi 

estudado sendo por isso natural que, ao contrário dos outros músculos, 

apresentasse o seu pico máximo de actividade EMG antes do contacto se 

iniciar. No entanto, tal como todos os outros músculos estudados, também 

no Tibial Anterior se verificou um atraso do seu pico máximo de activação 

no apoio realizado com sapato de salto alto. Para as diferenças no 

parâmetro Imax (ms) é possível que o facto de estar a usar salto alto altere 

o movimento de flexão dorsal diminuindo a amplitude deste movimento, 

levando a um atraso da activação desta musculatura. Os achados para a 

condição descalço são similares aos achados por Louwerens et al (26) 

apresentando grande actividade na primeira parte da fase de apoio sendo 

maior que 40% quando comparada com a 2 fase de apoio. 

Em relação à intensidade de activação, embora não se tenham 

verificado diferenças significativas durante o pré-contacto (Figura 14) 

observou-se, no apoio realizado com sapato de salto alto, um aumento de 

intensidade de activação durante a fase total de apoio e todas as quatro 

fases de apoio. 
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Figura 14: Exemplo de padrão EMG do músculo Tibial Anterior nas condições 
descalço (A) e calçado com sapato de salto alto (B). Os sinais EMG estão 
rectificados, suavizados e normalizados em amplitude. 
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5 Conclusões e Recomendações 

5.1 Conclusões 

 O objectivo deste estudo foi comparar o mecanismo de 

estabilidade articular do tornozelo em duas situações de marcha: descalça e 

com sapato de salto alto. Para um melhor entendimento dos resultados é 

fundamental salientar que todas as mulheres que constituíram a amostra 

deste estudo, apresentavam como característica o uso pouco regular de 

sapato de salto alto, que podemos quantificar como 2 a 5 vezes por mês. 

Comparando as duas condições de marcha realizada por mulheres 

com pouca experiência no uso de sapato de salto podemos extrair quatro 

conclusões principais: 

i) Verificaram-se diferenças na duração do apoio entre as duas 

condições de marcha estudadas. 

ii) Na marcha com o sapato de salto alto verificou-se um atraso do 

tempo de reacção dos músculos do tornozelo, traduzido no retardamento do 

instante em que é atingido o pico máximo de activação EMG de todos os 

músculos estudados. Tudo nos leva a crer que a posição mantida de flexão 

plantar da articulação do tornozelo pelo salto alto, produz um atraso na 

activação da musculatura plantar flexora e eversora. 

iii) Quanto à intensidade de activação, verificou-se uma tendência 

geral para uma maior intensidade de todos os músculos estudados durante o 

tempo total de apoio na marcha com sapato de salto alto.  

iv) Durante a fase do pré-contacto, os dois músculos Peroneais 

Laterais apresentaram uma activação mais intensa na marcha com o sapato 
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de salto alto. Dada a acção eversora destes dois músculos, interpretamos 

esse incremento de actividade como forma de garantir um aumento da 

protecção articular devido à maior instabilidade no apoio com sapato de 

salto alto. 

 

5.2 Recomendações 

Como observámos na apresentação dos resultados, verificaram-se 

correlações muito baixas para os registros realizados nos dois dias para 

todos os músculos estudados. Sugerimos que no futuro se realizem este tipo 

de rotina em três dias diferentes, sendo o primeiro para conhecimento dos 

procedimentos por parte das voluntárias, e os outros dois dias para a 

recolha efectiva de dados. Seria importante estudar essas alterações numa 

população de dimensões maiores. 

Seria também interessante realizar este estudo com mais de uma 

altura de salto para se comparar as modificações musculares e com 

participantes com experiência em uso deste tipo de calçado para podermos 

comparar os resultados das alterações musculares nestes dois tipos de 

utilizadores. 

 Este estudo centrou-se exclusivamente na análise de parâmetros 

EMG. No futuro seria interessante incluir uma análise cinemática que 

permitisse a quantificação dos momentos articulares nas fases do apoio. 

 

5.3 Limitações do estudo 

 A baixa correlação entre os dois dias em que cada sujeito foi 
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avaliado mostrou-se um limitador para observarmos com melhor clareza 

os dados entre as condições. O reduzido número de vezes que cada 

voluntária realizou as passagens pela passarela, para a recolha de dados, 

pode ter sido um factor indutor dessa limitação e deve no futuro ser 

corrigido. 

A utilização de EMG de superfície não nos permite garantir 

possíveis interferências nos sinais dos músculos estudados de fenómenos 

de cross talk que poderão ter alguma influência nomeadamente na 

amplitude dos sinais EMG. 
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Consentimento informado para a colaboração no estudo 

 

 

Após ter sido informada e esclarecida sobre os objectivos do estudo e os 
seus procedimentos, estaria disposta a colaborar como voluntária da 
amostra, num estudo de investigação, no qual teria que submeter a um 
estudo eletromiográfico onde seriam colocados 6 eléctrodos de superfície 
no membro inferior dominante. As recolhas seriam realizadas em 2 (dois) 
dias e consistiriam de caminhada com descalço e sem salto alto. O local 
será o Laboratório de Comportamento Motor da Faculdade de Motricidade 
Humana. 
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Cruz Quebrada, ____/ ____/2010     
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